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Orang belajar karate tujuannya agar mampu menyadari daya potensi
yang ada dalam dirinya dan berupaya untuk menggali sedalamdalamnya segenap kemampuan yang dimiliki. Dengan selangkah
demi selangkah orang semakin dapat merasakan pengembangan diri
nya dari biasa hingga memiliki kemampuan yang tidak biasa . Untuk
mencapai tahapan ini , jangan menghindar dari setiap tahapan yang
harus dilalui . Kekuatiran berlebihan menyebabkan orang tidak
maksimal dalam mencapai kemampuan yang ada dalam dirinya.
Ketika sudah tiba waktu berlatih pertarungan , umumnya mulai
dihinggapi kekuatiran kena pukul , menderita rasa sakit, kuatir
cidera , sehingga rasa ketakutan menguasai pikirannya . Kalau
sampai tahapan ini dia meninggalkan latihan , maka selamanya dia
tidak pernah tahu akan potensi dirinya lebih jauh .
Tidak ada cara lain , kecuali memaksakan diri untuk mengalami
keadaan yang nyata dengan terlibat langsung dalam pertarungan
tersebut . Setelah semua berakhir , perasaan lega akan dirasakan
karena sudah mampu mengatasi tahapan yang ditakuti . Tanpa
disadari dia sudah berhasil lebih meningkatkan potensi dirinya.
Kalau dia masih berani terus melangkah , maka dia dapat merasakan
potensi diri yang terus bertambah dan kepercayaan diri juga menjadi
lebih mantap.
Meskipun tahapan ini sudah dapat dilalui dengan aman , dia masih
harus terus belajar untuk menantang diri pada tingkatan yang lebih
tinggi , misalnya menghadapi pertarungan ditingkat internasional dengan lawan yang lebih baik
kemampuannya . Pada tahapan ini orang kembali dihantui dengan berbagai macam kekuatiran dan
pertimbangan , baik yang muncul dari dalam diri sendiri maupun pengaruh dari orang sekitarnya .
Karena terlalu banyak pertimbangan yang disebabkan kekuatiran – kekuatiran yang akan dihadapi ,
akhirnya membuat seseorang gagal meneruskan perjuangannya ketingkat yang lebih tinggi . Faktorfaktor inilah yang membedakan seseorang dalam pencapaian kemampuan diri dan akhirnya hanya bisa
mengagumi orang lain yang memiliki kemauan lebih keras untuk meraih potensi diri lebih jauh .
Seharusnya , selagi masih muda , manfaatkan waktunya untuk menggali segenap kemampuan yang
terkandung dalam dirinya agar dapat menggali potensi diri dan menciptakan prestasi sebanyak
mungkin , agar dapat dibagikan kepada generasi selanjutnya kelak . Dengan kepribadian yang kuat dan
kemampuan yang dimiliki setelah melalui berbagai tahapan, dapat dijadikan pegangan dalam meniti
jalan kehidupan ini dengan lebih stabil dalam menggapai cita-citanya , serta tidak mudah tergoncang
menghadapi tekanan-tekanan permasalahan kehidupan ……….

Osu ,
J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru

DOJO MUARA KARANG JAKARTA
22 Juni 2014 , dojo Muara Karang Jakarta melaksanakan ujian Triwulan II 2014 .
Sensei Hendri Yeung bersama Sensei Budiman Sutanto memimpin dan menguji sebanyak 8 anggota
yang siap maju mengikuti ujian . Nampak anggota-anggota muda usia yang masih penuh semangat dan
memberikan harapan untuk dibina menjadi atlet handal . Yang paling penting, para Pembina mampu
menanamkan spirit yang tak tergoyahkan didalam keinginannya untuk menggali potensi diri yang lebih
dalam . Semoga mereka berhasil meraih impiannya …………..

Generasi penerus yang menjanjikan
“ Apa yang tidak mungkin lagi diperoleh, harus direlakan , dan segera fokuskan rencana baru kedepan
agar hidup tidak sia-sia “

SURAT DARI DOJO PONDOK INDAH JAKARTA

Berikut ini kami informasikan bahwa pada hari Sabtu, tgl 21 Juni Pondok Indah Dojo baru menyelesaikan tahap I
dari ujian kenaikkan tingkat yg diikuti hanya sebanyak 5 orang (1 org kyu 4, 1 org kyu 6, 3 org sabuk putih).
Ujian dimulai pkl 19:30 sd 21:30 dgn materi : kihon & ido geiko disertai conditioning push 100, sit up & back up
100x masing2, squat 100x.
Bagi yg tdk mengikuti ujian tetap melaksanakan latihan spt biasa dengan memberikan semangat bagi yg ujian.
Adapun yg menarik pada ujian kali ini adalah kehadiran dari senpai Farzanah (female-DAN 1) secara
mendadak/tiba2 fighter & instruktur dari Malaysia (KL) murid dari Sensei Chung sdg berlibur ke Indonesia
(pernah mewakili malaysia dalam Malaysia Open) yg mengikuti proses ujian dari kihon sd selesai ido geiko yg
diikutinya dgn penuh semangat & baik. Semangat yg patut dicontoh utk fighter terutama wanita.
Diberikan sparring bergiliran dgn anak2 Jepang kepada farzanah senpai yg bisa dilakukan dengan baik & bukti
keseriusan keikutsertaan dalam Asia Open nantinya. Serta tambahan input dari Farzanah senpai mengenai tehnik2
yaitu jangan menggunakan serangan yang sama karena lawan nantinya akan membaca hal tersebut & tentunya
lawan sudah menyiapkan serangan balasan berikutnya yg mungkin bisa berakibat fatal untuk kita.
Satu kabar lagi bhw Farzanah senpai sdg looking for job at Indonesia & kita doakan semoga bisa terwujud agar
bisa berlatih bersama2 kita nantinya di Jakarta.
Begitu sekilas informasi dari saya, thanks.
Dari : Jesse Chandra

RENCANA JADWAL ACARA 2014
26 Januari : Kejurda Jateng & DIY, Latihan Bersama , merayakan HUT ke- 32 di Unisbank Semarang.
14 -17 February : Seminar & Dan Test di Penang –Malaysia dipimpin oleh shihan J.B. Sujoto .
23 February : Kejurda DKI dan Jabar di Pondok Gedeh Taman Mini .
02 Maret : Kejuaraan Antar Dojo se Jatim di Univ. Machung - Malang .
17-18 Mei : JFKO menyelengarakan Turnamen Fullcontact Karate I di Osaka .
25 Mei : “ 18th All Indonesian Shinkyokushin Karate Championship “ di Jakarta .
(Male: -65Kg, -75Kg, -85Kg, +85Kg. Female : -60 Kg, +60 Kg)
25 -27 Juli : 2nd Singapore Full Contact (SFC) Open Tournament & Seminar 2014 di Singapore
23-24 Agustus : Dream Cup 2014 di Tokyo Metropolitan Gymnasium
05-07 September : Mas Oyama Memorial Cup 2014 di Hungaria .
19-20 September : 15th Asian Open Karate Championship di Kuala Lumpur .
(Male: -65Kg, -75Kg, -85Kg, +85Kg. Female : -60 Kg, +60 Kg)
02 November : Soengging Cup ke-2 di Surabaya .
RENCANA JADWAL ACARA 2015
Januari : Seminar Karate & Dan Test & HUT ke-33 di Bandungan – Ambarawa .
Direncanakan mengundang instruktur dari Sohonbu Tokyo .
Mei : NSA-911 Cup ke-2
Juli : Indonesia Shinkyokushin Karate Championship ke-4 .
(Pengganti Indonesia Open). Di Surabaya atau Bali .
September : 1st All Indonesia Fullcontact Karate Championship (tentative)
Oktober : 11th World Open Karate Championships di Tokyo .
( Indonesia akan mengirim 2 peserta terbaik )

“ Meskipun
penting untuk mempelajari dan melatih keterampilan teknik , bagi orang yang
berkeinginan mencapai Jalan Budo secara benar , adalah penting terus menjalankan latihan sepanjang
hidupnya , dan tidak hanya semata-mata ditujukan pada keterampilan dan kekuatan , tetapi juga untuk
pencapaian kesempurnaan dalam spiritual “. ( Masutatsu Oyama )
“ Orang yang mengetahui banyak memilih tidak banyak bicara; Orang yang hanya mendengar sedikit ,
berbicara terlalu banyak layaknya seorang bijak “ .
“ Yang tidak tahu , mengangguk-angguk ; Yang mengerti permasalahan melihat nya seperti sedang
belajar menghafal “.
“ Umur hanya sebuah angka , yang penting adalah terus menjaga sikap kedisiplinan agar semua tetap
dapat berlangsung dengan wajar tanpa harus dihalangi dengan bertambahnya umur “ .
“ Setiap peristiwa dalam kehidupan kita adalah sangat berarti , oleh sebab itu cobalah untuk
mewujudkannya dengan berbuat yang terbaik “ .
“ Bersyukurlah orang yang mampu bermurah hati karena dia telah dapat melepaskan diri dari pikiran
keduniawian yang sempit yang hanya membatasi dirinya untuk berbuat baik bagi sesama serta dapat
menikmati kebebasan jiwa secara total “ .

ANGGOTA DEWAN PUSAT

NPO. WORLD KARATE ORGANIZATION

SHINKYOKUSHINKAI

WKO WORLD GENERAL ASSEMBLY 2013 DI VILNIUS – LITHUANIA

SHINKYOKUSHIN BUDO SHOP
Untuk kebutuhan didalam dojo :

1x2m

1,27 x 2 m

1x2m

Badge untuk Dogi
Rp.15.000,-

Harga untuk 3 banner Rp.450.000,Pasang didalam dojo anda

Dojo Kun
Huruf Kanji & Indonesia
Ukuran : 50 cm x 40 cm
Rp.150.000,- (utk 2 banner)

Untuk kebutuhan umum :

Badge utk Jas
berwarna krem
Rp.15.000,-

Badge Perwasitan
Celana hitam, baju biru
tua lengan pendek
Rp.15.000,-

“ Shinkyokushinkai no uta “
dikarang & dinyanyikan oleh :
Tsuyoshi Nagabuchi
( Tsuyoshi Nagabuchi adalah seorang penyanyi
terkenal di Jepang & di samping itu juga sebagai
anggota Shinkyokushinkai .)

Buku Teknik Oyama Karate
(Kihon-Kata-Kumite)
Rp.150.000,-

Kaos Shinkyokushin
Rp. 120.000,Bahan cotton

Teritsukeru taiyou ni syakunetsu no ken
Seiya～ Seiya～ Ase ga tobu
Kurusimi tsuranuku otoko no iji yo
Siryoku wo tsukusi Ima wo togu
Karate no michi ni inochi wo kakete
Sinsinrenma no aranami yo
Munagura tsukisasu ichigeki seiken
Onore wo tataite asu wo yuke
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku
Nagareru namida to chisio ga hajike
Takaku Takaku Tsuchi wo keru
Wakaki sisi yo Kiba wo muki
Chigirenu kizuna de tomo wo yobe
Suiheisen kara hi ga noboru
Ikuta no itami wo toki hanate
Umi ni mukatte Ibuki wo hakeba
Tsuyoki kokoro ni yume yadoru
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku

Buku Seri Kihon
Rp.40.000,Ongkos kirim :
Tanyakan dulu

CD Lagu Shinkyokushin Rp.30.000,-

Untuk kebutuhan instruktur :

Sabuk Hitam - Rp.120.000,Bagi yang mau mengganti sabuk hitam dengan logo Shinkyokushin dan tulisan
WKO Shinkyokushinkai (huruf kanji) disabuk, dapat mengajukan . Khusus
bagi mereka yang belum mengregisterkan tingkatannya ke So-Honbu.

Sertifikat Instruktur
WKO-Shinkyokushinkai
Rp.100.000,-

Buku
Pedoma Pelatih
Rp.50.000,-

